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DOMINGOS
Culto Matutino às 9h30
Escola Bíblica Dominical às 11h
QUINTAS-FEIRAS
Estudo Bíblico às 20h

MESSIAS, FILHO DO HOMEM, FILHO DE DEUS

Johan Konings

A primeira parte do evangelho de Marcos apresenta de maneira velada a obra
messiânica de Jesus. Falou-se até de um “segredo messiânico”. Jesus traz o Reino de Deus
presente, mas não de modo manifesto; apenas o deixa entrever em sinais de sua autoridade
(1,21; 2,10 etc.). Inclusive, os demônios que ele expulsa o reconhecem antes dos próprios
discípulos! As parábolas (Marcos 4) falam da presença escondida do Reino. Os gestos de
Jesus apontam para o Reino (a partilha do pão), mas os discípulos não o entendem
(8,14-21). A abertura dos olhos do cego de Betsaida anuncia uma mudança (8,22-26). Os
discípulos reconhecem Jesus como Messias, mas em categorias humanas, sem entender
seu caminho de Servo Sofredor (8,27-30.31-33). Nos capítulos 8 a 10, mediante os anúncios
da Paixão e os ensinamentos sobre o seguimento e o serviço, surge uma espécie de
compreensão, simbolizada pela abertura dos olhos do cego de Jerico (10,46-52). Mas
Jerusalém continua na ambiguidade. Jesus entra na cidade sentado num burrinho, como o
Messias humilde descrito no profeta Zacarias, mas o povo o aclama como Filho de Davi.
Ora, Davi era guerreiro. Será que o povo entendeu que tipo de Messias Jesus realiza? Jesus
é mais que um filho de Davi. É o Filho querido de Deus (1,11; 9,7; 15,39) que, em obediência
ao incansável amor do Pai, dá sua vida e realiza plenamente a figura do “Servo” descrita em
Isaías 53.
A narração da Paixão fornece uma chave para abrir esse segredo. O sumo sacerdote
pergunta a Jesus se ele é o Messias, o Filho de Deus. Jesus responde “Sou, sim, e vereis o
Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu” (Mc
14,61). O mundo pergunta se ele é o Filho de Deus e ele responde que é o Filho do
Homem... Este Filho do Homem é uma figura que vem da profecia de Daniel (7,13-14). É o
enviado celestial que esmaga as quatro feras que disputam o domínio sobre o mundo.
Simboliza o Reino de Deus. O Reino de Deus, que vence os reinos “ferozes” deste mundo,
tem rosto humano. Para nós, tem o rosto de Jesus.
Assim, na Paixão de Jesus, Filho do Homem e Filho de Deus significam a mesma coisa.
Jesus é o Filho querido de Deus, que une sua vontade à do Pai, para, pelo dom da própria
vida, vencer as feras que dominam este mundo e quebrar sua força definitivamente. Ao ser
condenado pelo sumo sacerdote de seu povo, ele se proclama portador de uma autoridade:
a do Filho do Homem. Quando ele morre na cruz, por causa da justiça e do amor, o
representante do mundo universal, o militar romano, exclama: “Este era de fato Filho de
Deus”. Ambos os títulos significam o respaldo que Deus dá a Jesus, e que se verificará na
gloriosa ressurreição dentre os mortos.
Jesus é vencedor pela morte por amor em obediência filial (Filho de Deus), mas também
pelo julgamento que derrota o poder deste mundo (Filho do Homem).

PEDIDOS DE ORAÇÃO

Oremos por: Ellen Regina [cunhada da Arlete]; Paulo [amigo da Débora]; Mariana [tratamento, filha de
D. Geni]; Beatriz Mayumi [saúde, amiga de Júlia H.]; Valentina [saúde, filha da amiga da Claudia]; Alan
Yudi Kyonaga [saúde, amigo de Melissa]; Cosmo [saúde, irmão Teca]; D. Blanca [saúde];Sandra
Helena Nasser [saúde], D. Aparecida [saúde]; D. Ivany [saúde].
Projetos: Casa dos Estudantes e das Estudantes; Pastores e Presbíteros; Junta Diaconal; líderes e
departamentos da igreja; projetos de expansão e construção; missionários na Indonésia Josué, Karin
e o filho Daniel e missionário Jânio Ciritelli e família na Espanha.

CORAL IPBUT
Os ensaios do Coral foram retomados na semana passada e estendemos o convite aos que têm
interesse de participar para que venham cantar conosco. Ensaios às terças-feiras, 20h30. Participe!
DOAÇÕES PARA JUNTA DIACONAL
Aqueles que quiserem doar roupas, calçados, brinquedos, livros ou outros objetos (em bom estado) podem
procurar os membros da Junta Diaconal para realizarem as entregas. Também estamos arrecadando
produtos de higiene pessoal para serem encaminhados para a Casa do Aconchego. Participe!

LITURGIA
PRELÚDIO
ACLAMAÇÃO [TODOS] [SALMO 118,26–29]
Bendito o que vem em nome do Senhor.
A vós outros da Casa do Senhor,
nós vos abençoamos.
O Senhor é Deus, ele é a nossa luz;
adornai a festa com ramos até às pontas do altar.
Tu és o meu Deus, render-te-ei graças;
tu és o meu Deus, quero exaltar-te.
Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
Cântico “Hosana” [TD, 26]
Mantos e palmas espalhando vai,
O povo alegre de Jerusalém.
Lá bem ao longe se começa a ver
O Filho de Deus que montado vem.
Enquanto mil vozes ressoam por aí:
Hosana ao que vem em nome do Senhor!
Com um alento de grande exclamação
Prorrompem com voz triunfal:
Hosana! Hosana ao Rei!
Hosana! Hosana ao Rei!
Como na estrada de Jerusalém,
Um dia também poderemos cantar
A Jesus Cristo, que virá outra vez,
Para levar-nos ao eterno lar.
Enquanto mil vozes ressoam por aí:
Hosana ao que vem em nome do Senhor!
Com um alento de grande exclamação
Prorrompem com voz triunfal:

DOMINGO DE RAMOS — ANO A
LEITURA DO SALMO 24
HINO “LOUVOR” [HNC, 14]
Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos!
Ao Senhor de toda luz, Santo, Santo!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus, Santo, Santo!
Exaltado seja nosso Deus e Pai!
Exaltado! Para sempre o exaltai!
Cantem, louvem lá nos céus
Nosso Deus e Rei Jesus!
Exaltado seja Deus, Santo, Santo!
Nosso Deus, eterno Pai, Santo, santo,
Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede!
Ao Senhor glorificai,
Vós, os salvos pela cruz,
Sim, conosco glória dai, vinde, vinde!
Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo!
Exaltemos com fervor, hoje, hoje!
Tributemos todos nós
Hinos santos de louvor,
Sim, louvor em alta voz, hoje, hoje!
ORAÇÃO DE ADORAÇÃO
LEITURA DO SALMO 31,9–16
ORAÇÃO SILENCIOSA
HINO “VIVIFICAÇÃO” [TD, 168]
Tu, que, sobre a amarga cruz,
Revelaste teu amor;
Tu que vives, ó Jesus!
Vivifica-nos, Senhor!

Vem! Oh! Vem, Jesus, Senhor,
Nossas almas despertar!
Com teu santo e puro amor,
Vem, Senhor! Vem inflamar!
Oh! Vem! Oh! Vem
Nossas almas inflamar.
Vem agora consumir
Tudo quanto, ó Salvador,
Quer, altivo, resistir
Ao teu brando e doce amor!
ORAÇÃO DE GRATIDÃO PELO PERDÃO
CÂNTICO “MARAVILHOSO É” [TD, 96]
Quão formoso és, Rei do universo.
Tua glória enche a terra e enche os céus.
Tua glória enche a terra,
Tua glória enche os céus,
Tua glória enche minha vida Senhor.
Maravilhoso é estar em Tua presença.
Maravilhoso é poder Te adorar.
Maravilhoso é tocar em Tuas vestes.
Maravilhoso é Te contemplar Senhor.

ORAÇÃO DE LOUVOR
SAÍDA DAS CRIANÇAS PARA CULTO INFANTIL
LEITURA DE JOÃO 12,12–36
MENSAGEM — REV. MARCELO SMARGIASSE
ORAÇÃO FINAL
BÊNÇÃO APOSTÓLICA
AMÉM TRÍPLICE
POSLÚDIO

CULTO DA RESSURREIÇÃO
No próximo domingo, 16 de abril, celebramos o Culto da Ressurreição às 8h da manhã,
com Santa Ceia e entrega e dedicação de dízimos e ofertas. Após o culto teremos nosso
tradicional café da manhã. Os irmãos que forem colaborar com os itens do café da
manhã, por favor procurem nossa irmã Regilene. Participe!

REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
Na próxima quarta-feira, dia 12 de abril, às 20h, a Comissão de Planejamento da IPBut se
reunirá para elaboração de projetos e planos estratégicos para a igreja. Participe e esteja
em oração.

ESTUDO BÍBLICO
Nesta semana, o Estudo Bíblico acontecerá na quinta feira, dia 13 de abril, às 20h30.
Toda a igreja está convidada!

VISITANTES
Agradecemos a presença de todos os que nos visitam nesta manhã! Que Deus abençoe
cada um e que voltem mais vezes! São muito bem-vindos!

